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economia - donald trump, presidente dos eua, é bilionário, herdando 
do pai fortuna e estilo de negociação pelo qual ganhou notoriedade. 
fred trump erguia prédios nos bairros do Brooklyn e do Queens, em nova 
Iorque. era conhecido pela boa qualidade dos edifícios, muitos ainda estão 
de pé e, também pela austeridade. terminava obras por valor abaixo ao 
do orçamento financiado pelo governo e, embolsava a diferença, prática 
legal, mas levando-o a prestar depoimento no congresso.

(fonte: agências de notícias)
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jc (ImPreSSo): deSde feVereIro/2002 - jc (on-lIne): deSde SetemBro/2005

Visite uruaçu, ‘terra do caju’ e do lago Serra da mesa
‘Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem.’ - Salmo 126:1

jc (BloG do jornal cIdade): deSde julho/2008

Governador Marconi Perillo 
anuncia para 2017 conclusão 
das obras de duplicação da 
GO-080 até a BR-153

Viaduto e duplicação: Qualidade nos acessos a Goiânia, a exemplo do que 
já havia sido feito nas GOs-040, 020, 070, 060, 403 e no trecho urbano da BR-060

O governador de Goiás, Mar-
coni Perillo (PSDB), inaugurou 
dia 25 de janeiro, o viaduto João 
Hissassi Yano, sobre a GO-080. 
Localizado na saída para Nerópolis 
e para o Campus II da Universida-
de Federal de Goiás (UFG), a obra 
resolve o problema do alto fluxo 
de veículos que trafegam nas ime-
diações no cruzamento da rodovia 
com a avenida Perimetral Norte, 
na região Norte de Goiânia. Este 
é o sexto viaduto que ele inaugura 
na capital; os outros foram nas 
GOs-040 (Aragoiânia), 060 (para 
Trindade), 070 (para Goianira e 
Inhumas) e dois na 403, saída para 
Senador Canedo.
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contrate nossos 
Serviços fotográficos 

(baixos preços). 
dIVulGue seu 

evento 
(baixos preços).

DR. JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA é especialista em Medicina Interna e Cardiologia, Assistente do Serviço de Cardiologia e Risco Cirúrgico  do Hospital 
das Clínicas-Faculdade de Medicina/Universidade Federal de Goiás - Goiânia; membro Sociedade Brasileira de Cardiologia; e, Estudante de Filosofia. E-mail: joaojoaquimoliveira@gmail.com

Terapias antiaging e outras 
sem evidências científicas

SAÚDE DO
CORAÇÃO
Doutor João Joaquim de Oliveira
joaomedicina.ufg@gmail.com * Acesse www.jjoaquim.blogspot.com.br

Imagem... - HojeImagem... - Ontem
...Reeleito na campanha eleitoral 

de 2017, vereador experiente e com 
potencial político-administrativo para 
ser prefeito, Lução (PSDB) (frente - 2º 
à esq.) foi eleito presidente da Câmara 
Municipal de Campinorte, cidade do 
Norte goiano. Ele comenta que atuará 
de forma responsável, seguindo o 
regimento da Casa de Leis; que em 
momento algum desrespeitará os co-
legas, os servidores e a população; e, 
que praticará todo esforço no sentido 
de defender a municipalidade. Lução 
esclarece também: os nove parlamen-
tares querem e lutam pelo bem de 
Campinorte (Jota Marcelo).
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6 de novembro, Bolshoi Pub, em 
Goiânia: show intimista do inglês-
-brasileiro Ritchie (óculos), de tan-
tos sucessos, como Menina veneno, 
Voo de coração (disco com mesmo 
nome vendeu 1,2 milhão de cópias 
[1983/1984]), A vida tem dessas 
coisas, Casanova, Pelo interfone, 
Parabéns pra você, A mulher invisí-
vel, Transas, Sopra o vento e Agora 
ou jamais. Nascido em Beckenham 
(Reino Unido) e registrado Richard 
David Court, o também compositor 
Ritchie é radicado no Brasil há 
décadas (Márcia Cristina).
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É muito louvável, promissora 
e positiva a decisão do Conselho 
Regional de Medicina de Goiás 
(Cremego) em se posicionar e 
trazer à discussão a temática da 
medicina da enganação. Esse foi 
o título de um artigo que escrevi e 
fiz publicar no Diário da Manhã 
e em minhas páginas na internet.

Numa sessão plenária ocor-
rida em novembro/2016, o Cre-
mego trouxe o tema à baila, com 
participação de conselheiros de 
outros estados e representantes 
de vários especialidades. Titula-
res e praticantes de dermatologia, 
geriatria, endocrinologia e cirur-
gia plástica estiveram presentes, 
dentre outros ramos da medicina 
[Redação: foto - Boletim Eletrô-
nico 523 do Cremego, Ano 9, de 
23/12/2016].

No mundo e na idade digital 
em que vivemos trata-se de um 
absurdo constatar que ainda so-
brevive e prosperam a tal prática 
da medicina e tantas terapias sem 
embasamento científico. Com 
os avanços tecnocientíficos que 
conquistamos se torna inacei-
tável qualquer procedimento 
diagnóstico ou terapêutico sem 
os chamados estudos científicos e 
ensaios clínicos; pesquisas essas 
feitas por pessoas altamente qua-
lificadas, por instituições sérias e 
tudo aprovado e referendado por 
Comissão de Bioética.

Eu considero intolerável que 
as pessoas sejam expostas, em 
nossa era da comunicação gra-

tuita e instantânea (redes so-
ciais da internet), às práticas de 
charlatanismo, curandeirismo e 
vigarismo no meio médico. E tais 
práticas têm sido repetitivas no 
atendimento às pessoas de todas 
as classes sociais. Todos estão 
igualmente sujeitos às chamadas 
terapias do embuste, da engana-
ção, da embromação dos falsos 
profetas das curas.

Um médico, um cirurgião, um 
ortopedista que pratica uma medi-
cina sem evidência-científica está 
agindo como um charlatão, um 
curandeiro, um mero operador de 
pessoas. Eu sempre disse e reite-
ro que o charlatão mais nefasto 
é aquele diplomado, porque ele 
tem mais regalia e credibilidade 
em suas práticas. O charlatão ou 
curandeiro leigo quando muito vai 
vender alguma terapia  inócua ou 

de baixo potencial ofensivo. Uma 
“garrafada”, uma erva, uma infu-
são vegetal, um emplasto, etc. O 
diplomado, não, este tem a chan-
cela do órgão fiscalizador onde 
inscrito. Para tanto ele costuma 
exibir até nas paredes do consul-
tório os diplomas e inscrição dos 
Conselhos que regem, regulamen-
tam e fiscalizam a profissão, é o 
caso de nosso egrégio e colendo 
Cremego, a quem todos nós médi-
cos devemos respeito e apoio em 
seu difícil múnus de normatizar 
e vigiar a prática da Boa e Ética 
Medicina. Além de punir, é o que 
espera a sociedade, os desvios e 
ilícitos atos dos maus profissio-
nais. Felizmente são poucos.

Dentre os praticantes da medi-
cina da enganação temos aqueles 
que cometem fraudes contra o 
SUS e planos de saúde. Tais falsos 

profetas da profissão cometem os 
chamados ilícitos éticos tripla-
mente qualificados. Isto porque 
lesam colegas da profissão da-
quele plano de saúde, o próprio 
plano, os pacientes do seguro.

A plenária temática do CRM-
-GO “a prática da terapia antia-
ging e de outros procedimentos 
sem evidências científicas” foi 
muito oportuna e feliz. De minha 
parte louvo como promissora a 
preocupação da direção do Con-
selho. Eu sugiro que haja mais 
do que uma nota técnica, talvez 
um normativo ou resolução que 
investigue tais práticas referidas 
no texto. Que haja expressa veda-
ção ao exercício de tais condutas 
e “terapias empíricas ou curan-
deiras” e que seus autores sejam 
ética ou até civil e penalmente 
punidos.
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Agronegócio no Brasil: destaque em todo o mundo

‘Nota de 
repúdio - 

Federação da 
Agricultura 

e Pecuária de 
Goiás (Faeg)’

Os abusos estão em todas as partes, geralmente resultando em atos prejudiciais. O 
Jornal Cidade apoia a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), que emitiu 
publicamente um esclarecimento, realçando que ‘o agronegócio é um dos setores que 
tem sustentado o Brasil, especialmente em períodos de incertezas na economia. É o 
agronegócio que tem gerado emprego e renda para a população, apresentando dados 
positivos para o nosso país’.

E: ‘É inadmissível, ultrapassado e insustentável, que o agronegócio seja colocado 
como ‘vilão do meio ambiente, da natureza e da população’ no samba-
-enredo da Escola Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval 2017. Isso só 
serve como desserviço para a população. São considerações equivocadas, 
polêmicas e sem nenhuma noção da atual realidade’.

Leia, na íntegra a nota de repúdio da entidade:

Responsável por produzir e levar alimentos para a mesa dos brasileiros 
e de populações em todo o mundo, o agronegócio é um dos setores que tem 
sustentado o Brasil, especialmente em períodos de incertezas na econo-
mia. É o agronegócio que tem gerado emprego e renda para a população, 
apresentando dados positivos para o nosso país. É quem vem segurando 
as pontas da economia goiana. Hierarquicamente o agro faz parte das necessidades 
do ser humano.

O agronegócio no Brasil se destaca também em todo o mundo e apresenta resultados 
relevantes em geração, transferência e adoção de tecnologias e pesquisas, fortalecen-
do diversas cadeias produtivas e movimentando vários setores econômicos. É o setor 
que mais evoluiu nas últimas décadas, garantindo a preservação do meio ambiente, 
recursos naturais e da vida em nosso planeta.

O Brasil, que tem no agronegócio importante fonte de renda para a população, é 
também o país do Carnaval, maior festa popular do mundo, que todos nós apreciamos, 
gostamos e respeitamos.  É uma festa tradicional e democrática, promovida pelos 
brasileiros, com o intuito de confraternizar, se divertir.

Por isso, é inadmissível, ultrapassado e insustentável, que o agronegócio seja colo-
cado como ‘vilão do meio ambiente, da natureza e da população’ no samba-enredo da 
Escola Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval 2017. Isso só serve como desserviço 

para a população. São considerações equivocadas, polêmicas e sem nenhu-
ma noção da atual realidade. Isso nos entristece profundamente, porque o 
Carnaval representa comemoração e, claro, momento de agradecer pela 
vida. Ao contrário do que a escola de samba quer mostrar, o agronegócio 
tem toda sua importância, pujança e conscientização – adotando constan-
temente práticas socioambientais –, contribuindo para melhorar a vida de 
populações no Brasil e em todo o nosso planeta.

É com profunda indignação, revolta e insatisfação, que a Federação 
da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) repudia o samba-enredo da 
Imperatriz Leopoldinense e a atitude dos diretores da Escola de Samba 
carioca de divulgar esse tipo de composição, com informações erradas e 

sem sustentação.
O tempo e o trabalho gastos para produzir e propagar esse tipo de ações deveriam 

ser utilizados para levar informações corretas à população, que mostrem realmente o 
que acontece na relação entre campo e cidade.

José Mário Schreiner
Presidente do Sistema Faeg
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Uruaçu – Morre, aos 82 anos, o 
ex-vereador Lourenço Pereira Pinto

Por volta das 13h30 de 11 de 
janeiro de 2017, telefonema do 
Hospital do Coração ao prefeito 
de Uruaçu na gestão 2009-2012, 
Lourenço Filho (Lourencinho), 
pedia que o mesmo se dirigisse 
até a sede, situada no setor Oes-
te, em Goiânia. Lá, a informação 
de que o pai Lourenço Pereira 
Pinto (Seu Lourenço) havia 
acabado de falecer.

Seu Lourenço enfrentava dis-
tintos problemas de saúde nos 
últimos anos e a situação se agra-
vou no segundo semestre de 2016.

Falando ao JC, Lourenço Neto 
(Netinho) comentou que o corpo 
será velado de 23h50 (média) em 
diante, no salão da Pax (em frente 
ao cemitério Sant’Ana). O sepul-
tamento ocorrerá às 18h de 12 de 
janeiro, no cemitério Jardim das 
Oliveiras. O pai dele, Lourenci-
nho, está cuidando pessoalmente 

com procedimentos burocráticos, 
pois já se encontrava em Goiânia. 
Neto está em Uruaçu, onde veio 
cumprir compromissos profissio-
nais no dia de hoje.

Político e empresário
Vereador por Uruaçu nas legis-

laturas 31/01/1973 a 31/01/1977 
e 31/01/1977 a 02/02/1983, Seu 
Lourenço estava internado na UTI 
desde o Natal 25 de dezembro, 
após passar alguns dias em Urua-
çu, para onde havia retornado da 
capital de Goiás, após passar outra 
etapa internado.

Nascido em 8 de janeiro de 
1935, ou seja, fez aniversário no 
domingo 8, Seu Lourenço nasceu 
em Luziânia, Entorno de Brasília. 
Filho do casal Ana Francisca Men-
donça/José Conrado Pereira Pinto, 
chegou com os pais em Uruaçu aos 
oito anos. Casado duas vezes, teve 
nove filhos: Arnildo, Valdivino, 

Izabel, Valdecir (Nêga), Maria 
Pereira e Bete Cleide (do pri-
meiro). E, Lourencinho, Cláudio 
e Lourivânia (do segundo). Era 
viúvo de Ivone Cândida Pereira 
(Dona Ivone), falecida em feve-
reiro de 2012.

Trabalhador desde as fases 
infância/adolescência (começou 
com o pai), aos 18 já atuava como 
motorista, trilhando estradas para 
transportar secos e molhados, 
além de cereais. No ano de 1965, 
foi o início da vida empresarial 
(com o Bar e Restaurante São 
Lourenço), algo que se estendeu 
até a atualidade.

Chegava o ano 1980 e adveio a 
atuação nos segmentos de cereais, 
de transporte e de atacadista. Dois 
anos depois, abriu o Supermerca-
do São Lourenço, com matriz e 
filial, ambas na avenida Tocantins.

Após atuar duas legislaturas na 
vereança, optou por se candidatar 
a um cargo político em 1990, 
para deputado estadual, fazendo 
dobradinha com Zé Gomes da 
Rocha. Se Seu Lourenço não foi 
eleito e o filho de Itumbiara (fa-
lecido em setembro último) foi, 

nascia ali uma grande amizade, 
envolvendo outros integrantes das 
duas famílias.

Em 1999, com as boas perspec-
tivas do êxito turístico em Uruaçu 
e na região, com o lago Serra da 
Mesa, comprou propriedades ru-
rais, com destaque para as áreas 
denominadas Córrego Dantas/
Água Forra, município de Nique-
lândia, mas de identidade total 
com Uruaçu. Era o nascimento da 
empresa Grande Lago Empreendi-
mentos Ltda, da mesma forma, do 
Condomínio Grande Lago (Clube 
do Grande Lago).

Outra empresa, a Lorestone, foi 
criada, comercializando produtos 
náuticos. Por anos foi exportador 
de caju para o grande mercado 
consumidor do Distrito Federal.

Versátil e com visão à frente 
do seu tempo, Seu Lourenço se 
tornou um dos maiores empreen-
dedores do Norte goiano, propor-
cionando centenas de empregos de 
maneira contínua.

Torcendo, como poucos, por 
Uruaçu, gostava de comentar que 
o trabalho e a geração de empregos 
alavancam uma cidade, resultando 

em progresso.

Desportista
Lidando por muito tempo com 

o esporte, no futebol amador do 
então Norte goiano foi jogador e 
técnico. No truco, era um expert na 
região, formando dupla famosa, na 
última década, com Anicésio Mo-

reira Braga (César do Foto Tocan-
tins). Dentro das possibilidades, 
sempre apoiou o setor esportivo, 
com uma ou outra ajuda.

Lourenço Pereira Pinto: 82 
anos e três dias de vida. Raro e 
belo exemplo. Uma das pessoas 
mais honradas de toda a história 
de Uruaçu (Jota Marcelo).

Seu Lourenço: 
82 anos e três 
dias de vida. Belo 
exemplo de uma 
das pessoas 
mais honradas 
da história de 
Uruaçu. Na foto 
seguinte, casal 
Dona Ivone/Seu 
Lourenço na data 
28 de dezembro 
de 2008
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Reforço para área esportiva de Uruaçu agrada 
Professor Gigi, prefeito Valmir e praticantes

Jota Marcelo

Ocorreu dia 13 de janeiro, 
entrega de material esportivo 
conseguido através de parceria 
entre a gestão municipal e a Se-
cretaria de Educação, Cultura e 
Esporte de Goiás (Seduce), via 
Superintendência Executiva de 
Esporte e Lazer.

Pouco antes, o suporte fora 
entregue, em Goiânia, para a 
Prefeitura de Uruaçu. Destaque 
para uniformes e bolas. Segundo o 
prefeito uruaçuense Valmir Pedro 
(PSDB), não será pouco o esforço 
para melhorar o setor esportivo, 
inclusive com investimentos ime-
diatos na recuperação de diferen-
tes estruturas, como os estádios 
Serra Grande e Cajuzão; ginásio 
Walporê Freitas; quadras polies-
portivas; e, praças convencionais. 
Da mesma forma, realização de 
eventos – em março terá início o 
Campeonato Municipal/2017 – 
Primeira Divisão.

Para Gilmar Geraldo de Sousa 
(Professor Gigi), superintendente 
municipal de Esporte uruaçuense, 
que é educador e pastor, a realida-
de da parceria é exemplo claro da 
força de vontade do prefeito em 
obter conquistas para o segmento 
esportivo. “Ainda estamos inician-

do e já conseguimos esse material, 
que chega para estruturar melhor 
as nossas equipes. Não é suficiente 
para todos os times da cidade, mas 
uma boa parte ganha o material”, 
comentou ao Jornal Cidade na 
data da entrega, transcorrida na 
parte externa da sede do Poder 
Executivo, reunindo desportistas, 
autoridades (entre as quais, o vice-
-prefeito doutor Juarez Lourindo 
[PSB] e, vereadores, capitanea-
dos pelo presidente da Câmara, 
Sil [PSDB]), personalidades e 
populares.

Categorizando à reportagem do 
JC que o esporte amador enfrenta 
dificuldades consideráveis no 
mundo, Professor Gigi salienta 
“que toda ajuda é bem-vinda e que 
a atenção dispensada ao amadoris-
mo esportivo será uma das marcas 
de Valmir Pedro. É bom lembrar 
que nosso prefeito é desportista 
praticante desde criança, atuando 
e, promovendo competições de 
diferentes modalidades, como o 
futebol e o ciclismo”.

Valmir Pedro e Professor Gigi 
registraram gratidão perante a 
Seduce, nas pessoas da secretária 
estadual Raquel Teixeira e, de 
Júnior Vieira, superintendente 
executivo de Esporte e Lazer. E, 
perante o governador de Goiás, 
Marconi Perillo (PSDB). Além 

dos dois, outros componentes da 
mesa discursaram, com a pauta 
geral recaindo sobre a relevância 
de apoiar o esporte. A iniciativa 
agradou geral.

Na fala, Valmir Pedro teceu 
mesclados comentários abordando 
dificuldades financeiras herdadas 
e visualizadas antes mesmo de 
assumir a função, mas, deixando 
claro que não cruzará os braços 
jamais e que enfrentará de frente 
os problemas.

Professor Gigi prestigiado
Anunciado para o cargo em 

novembro, ao lado de outros auxi-
liares, Professor Gigi agradeceu de 
imediato, também publicamente a 
confiança depositada pelo então 
prefeito eleito da cidade do Norte 
goiano, Valmir Pedro, firmando 
publicamente o compromisso de 
empenho máximo em nome do 
esporte local em geral.

Ocasião em que frisou: “Eu 
quero, de público, agradecer a 
confiança e o convite feito pelo 
Valmir Pedro, que certamente, 
será um grande e ótimo prefeito, 
melhorando a nossa cidade em 
todos os aspectos”, completando 
dizendo se sentir orgulhoso e feliz 
com mais esse novo desafio da 
carreira profissional dele.

“Como sempre” – devido o 
jeito dele de ser –, informava Pro-
fessor Gigi, “o profissionalismo, 
a ética, o bom trato, a simpatia, 
o respeito, a dedicação e outras 
qualidades comporão o cotidiano 
da Superintendência, que sempre 
estará de portas abertas para a 
todos receber, com sugestões, 
críticas e parcerias legais. A Su-
perintendência não será minha, 
não serei voz única, mas de todos. 
Teremos uma equipe voltada para 
a classe desportista”.

Portando os cursos de Peda-
gogia e, Educação Física; pós-

-graduado em treinamento es-
portivo; experiente professor em 
sala de aula e de educação física, 
treinador (diferentes modalidades 
esportivas), pastor da Igreja do 
Evangelho Quadrangular (IEQ) 
– “sob comando maior do nosso 
grande líder, Reverendo Vilson 
Guedes”, comentou –, além de 

pequeno produtor rural, o educa-
díssimo Professor Gigi se candi-
datou a vereador nas eleições 2016 
pelo PTC, obtendo 212 votos e 
ocupando a primeira suplência da 
coligação Uruaçu Mudando Para 
Melhor (PMB/PCdoB/PTC/PSC/
PSB/PRB), que elegeu os colegas 
Rony Piettro (PMB) e Maria das 

Neves (PSB).
Um dos melhores goleiros do 

futebol amador da região Norte 
nos anos 1990 e anos 2000, Gigi 
mantém vínculos com o segmento 
esportivo desde criança. No profis-
sional chegou a atuar pelo Goiânia 
Esporte Clube. Hoje ainda atua na 
categoria veteranos.

Professor Gigi discursa na cerimônia de entrega do material: apoio da Administração 
Valmir Pedro para o segmento esportivo, em parceria com a Seduce e o Governo de Goiás
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Professor Gigi: “A expectativa é das melhores em relação ao 
trabalho do Valmir. Não só na área do esporte, mas em geral”

EM URUAÇU, > CLÍNICA NINA < >> TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA MULTISLICE 16 CANAIS <<. Se 

i-n-f-o-r-m-e, visitando ou telefonando > (62) 3357-1401 <
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Marconi anuncia para 2017, conclusão das 
obras de duplicação da GO-080 até a BR-153

Governador inaugurou mais 
duas obras em Goiânia, o via-
duto urbano e a duplicação de 
um quilômetro e meio da GO-
080, na saída para Nerópolis e 
Campus II da UFG.

Ao inaugurar, na manhã de 25 
de janeiro, o viaduto João Hissassi 
Yano sobre a rodovia GO-080, no 
trecho urbano de Goiânia, no trevo 
da avenida Perimetral Norte e, a 
duplicação até o trevo da saída 
para Nerópolis e o Campus II da 
Universidade Federal de Goiás 
(UFG), o governador de Goiás, 
Marconi Perillo (PSDB), anunciou 
para este ano a conclusão das 
obras de duplicação desta rodovia 
estadual, de Nerópolis ao viaduto 

da BR-153 (Belém-Brasília), logo 
após São Francisco de Goiás.

Principal obra rodoviária do 
estado em andamento, a dupli-
cação da GO-080 é um antigo 
sonho de populações das cidades 
cortadas pela mesma: Nerópolis, 
Ouro Verde, Petrolina de Goiás, 
São Francisco, com vistas a dar 
maior segurança aos motoristas 
e passageiros que trafegam em 
direção ao Vale do São Patrício e 
Norte do estado. “Essa é a estrada 
mais perigosa de Goiás, com gran-
de número de acidentes”, afirmou 
o governador na solenidade de 
inauguração do novo viaduto.

Com a duplicação, prevê, ha-
verá conforto e segurança aos 
usuários da rodovia. Sobre a inau-

guração, Marconi explicou que o 
viaduto e a duplicação do acesso 
ao Campus II da UFG fazem parte 
de um conjunto de obras do Go-
verno de Goiás para qualificar os 
acessos a Goiânia, a exemplo do 
que já foi feito nas GOs-040, 020, 
070, 060, 403 e no trecho urbano 
da BR-060. “Os nossos governos 
marcaram essa revolução, essa 
modernização na infraestrutura do 
nosso estado”, disse.

Além do viaduto, foi entregue 
a duplicação de um quilômetro 
e meio até o trevo de acesso ao 
Campus II da UFG, com serviços 
de reconstrução da pista, capa 
asfáltica, iluminação, sinalização 
horizontal e vertical e construção 
de defensas de concreto separando 

as pistas. A obra, que conta com 
um pórtico de 16 metros de altu-
ra, custou R$30,2 milhões e foi 
financiada com recursos do Banco 
do Brasil. O viaduto foi denomi-
nado Engenheiro João Hissassi 
Yano, ex-presidente da Sociedade 
Goiana de Pecuária e Agricultura 
(SGPA), um dos mais tradicionais 
pecuaristas goianos, que morreu 
em 2006. Familiares do homena-
geado estavam presentes e foram 
saudados pelas autoridades.

Sinalização moderna
Jayme Rincón, presidente da 

Agência Goiana de Transportes 
(Agetop), lembrou também que 
no ano passado foram entregues 
o Estádio Olímpico, o Centro de 

Excelência e o Parque do Autó-
dromo: “Várias rodovias foram 
construídas ou reconstruídas, 
avançamos muito em obras, como 
a duplicação até Goiás, duplicação 
até São Francisco, duplicação de 
Morrinhos para Caldas Novas. 
Concluímos a duplicação até Bela 
Vista e estamos terminando a ins-
talação do sistema de iluminação, 
e, em seguida vamos entrar com 
um projeto de sinalização inova-
dor em Goiás. Faremos o projeto 
piloto de Goiânia até Bela Vista. 
Sinalização modelo. Diferente de 
tudo o que fizemos até hoje”.

E: “Nesse perímetro, vamos 
colocar na saída de Goiânia e 
de Bela Vista painéis de LED 
enormes que vão indicar o tempo 

médio que [o motorista] vai gastar 
para saber o nível de demora e de 
congestionamento”.

A inauguração movimentou 
autoridades da gestão estadual 
e prefeitos da região. Também 
participaram da solenidade os se-
cretários Vilmar Rocha (Secima), 
Tayrone Di Martino (Governo), 
deputados estaduais, familiares 
do homenageado e os prefeitos de 
Trindade, Senador Canedo, Bra-
zabrantes, Jesúpolis, Nerópolis, 
Bonfinópolis, Petrolina de Goiás, 
São Francisco, Guapó, Goianira, 
dentre outros (Informações, sob 
adaptações e acréscimo de da-
dos: Gabinete de Imprensa do 
Governador de Goiás. Leia mais 
sobre o evento, abaixo).

SSPAP, Faeg e Senar Goiás lançam novo modelo de proteção às propriedades rurais, 
tendo a tecnologia como aliada. Iniciativa abrangerá 60 maiores municípios do estado

Jota Eurípedes/Vice-Governadoria

‘Governo está presente no dia a 
dia do goianiense’, afirma José Eliton

“O Governo de Goiás, sob a 
liderança do governador Marconi 
Perillo [PSDB], está presente no 
dia a dia do goianiense, com mais 
esta obra entregue na capital”, 
disse o vice-governador goiano 
José Eliton [do PSDB e que visi-
tará Uruaçu em fevereiro] dia 25 
de janeiro, durante inauguração 
do viaduto da rodovia GO-080, 
Engenheiro João Hissassi Yano, na 
saída de Goiânia para Nerópolis. 
O complexo rodoviário vai até o 
Campus 2 da Universidade Fede-

ral de Goiás (UFG), passando pelo 
acesso ao bairro São Judas Tadeu, 
com extensão de 1,5 quilômetro, 
conforme mostra a reportagem 
principal.

Segundo José Eliton, “o via-
duto integra obras que já foram 
inauguradas de modo a facilitar o 
trânsito de Goiânia”, afirma. Ele 
completa que “é empreendimento 
que dará mais fluidez às vias da 
cidade, dentro de um conjunto 
de ações urbanísticas”. Por fim, 
reforça que “Governo de Goiás 

está presente em todos as áreas e 
serviços públicos”.

 
Recursos da Celg

Em entrevista, o vice reforçou 
que Marconi Perillo determinou 
que os recursos derivados da 
venda da companhia energética 
Celg serão aplicados em obras 
estruturantes em Goiás, “que 
possam impactar o processo de 
desenvolvimento do estado”. “São 
investimentos na área de rodovias, 
na área de inovação e na área dos 

modais de transporte em Goiás”.
De acordo com José Eliton, os 

recursos também serão distribuí-
dos entre os municípios, com um 
“olhar municipalista”. “Vou visitar 
inúmeras cidades e discutir com 
prefeitos, vereadores e a sociedade 
de um modo geral, para que possa-
mos ter uma ação compartilhada”, 
disse. “Assim, iremos aplicar os 
recursos, que são finitos, naque-
las demandas que são prioritárias 
para os administradores e para a 
população”, explica.

Na AGM
José Eliton reuniu-se, também 

dia 25 de janeiro, com o presi-
dente da Associação Goiana de 
Municípios (AGM), Cleudes Baré, 
oportunidade em que trataram do 
aporte significativo de recursos do 
Governo de Goiás que serão des-
tinados aos municípios em 2017.

Segundo Cleudes Baré, na 
reunião foi feito um balanço das 
metas elencadas no último Goiás 
Mais Competitivo e Inovador, 
além de projeções para as próxi-

mas parcerias com municípios.
As obras, além de garantir 

melhorias na qualidade de vida 
de todos os goianos, aquecerão a 
economia dos municípios gerando 
emprego e renda aos trabalhadores 
que serão beneficiados direta e 
indiretamente nestas ações. Baré 
afirmou que a retomada dos inves-
timentos nos municípios acontece 
ainda no ano que se inicia (Infor-
mações, sob adaptações e acrés-
cimo de dados: Comunicação da 
Vice-Governadoria).

Começam as aulas nas 1.152 unidades 
escolares da rede estadual de Goiás

Durante visita à Escola Estadu-
al Presidente Dutra, no setor Uni-
versitário, em Goiânia, a secretária 
Raquel Teixeira abriu oficialmente 
o calendário letivo de 2017 na rede 
pública de Goiás. Recebida por 
alunos e professores, a secretária 
estadual de Educação, Cultura e 
Esporte deu boas vindas a todos e 
destacou os esforços do Governo 
de Goiás no sentido de levar um 
ensino público de qualidade para 
todas as unidades da rede, a exem-
plo do que já acontece na Escola 
Estadual Presidente Dutra, que 
alcançou nota 6,4 no mais recente 
Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb).

Por conta da excelência do 
trabalho pedagógico desenvol-

vido pela equipe de educadores, 
Raquel Teixeira comentou que a 
instituição de ensino atende hoje 
200 alunos do ensino fundamental, 
mas conta com uma lista de espera 
de outros 200. “Essa é uma escola 
referência na rede estadual”, co-
mentou. E, aproveitou a oportuni-
dade para anunciar a liberação de 
recursos para a pintura do prédio.

Calendário diferenciado
Em entrevista coletiva, ela 

lembrou que, entre as novidades 
para 2017, estão a ampliação das 
escolas de ensino médio em tempo 
integral, que passarão a totalizar 
43 unidades no estado e, a implan-
tação da gestão por Organizações 
Sociais nas Regionais de Anápolis, 

Águas Lindas e Luziânia.
Em fase final de adaptação, as 

novas escolas de tempo integral 
terão um calendário letivo dife-
renciado, com o início das aulas 
previsto para o dia 13 de fevereiro. 
Nessa data, a Seduce preparou 
uma acolhida toda especial para 
os alunos dos 27 novos Centros de 
Ensino em Período Integral (Ce-
pis), que fazem parte do programa 
de expansão do modelo feito pela 
Seduce, com o apoio do Ministério 
da Educação (MEC). O acolhi-
mento será feito pelos veteranos 
das escolas que já funcionam em 
tempo integral. “Ninguém melhor 
do que eles para falar aos colegas 
sobre como funciona essa experi-
ência e o que ela pode acrescentar 

na formação desses jovens”, 
acrescentou Raquel Teixeira.

A secretária também comentou 
sobre o processo de implantação 
da gestão compartilhada com 
organização social na educação, 
que começará por 23 escolas da 
Regional de Anápolis. Sobre a 
liminar na Justiça que interrompeu 
temporariamente o processo, a 
auxiliar do governador de Goiás, 
Marconi Perillo (PSDB), tran-
quilizou os pais dizendo que as 
aulas começaram normalmente 
na data 23 de janeiro. Isso porque, 
segundo ela, do ponto de vista 
pedagógico, não muda nada.

Ela adiantou ainda que o mes-
mo modelo será levado nos pró-
ximos meses para 25 escolas 

sendo 14 nas cidades de Luziânia, 
Valparaíso de Goiás, Novo Gama 
e Cidade Ocidental, referentes à 
Macrorregião V, e outras 11 nas 
cidades de Planaltina, Águas Lin-
das de Goiás, Santo Antônio do 
Descoberto, Água Fria de Goiás e 
São João da Aliança, referentes à 
Macrorregião VIII. “Vamos publi-
car os chamamentos essa semana 
e como temos que atender a uma 
certa burocracia, acredito que a 
gestão por OSs nessas regionais do 
entorno de Brasília deve começar 
para valer daqui uns dois meses”.

Rede estadual hoje
Composta por 1.152 escolas 

de ensinos fundamental e médio, 
a rede pública estadual registrou 

em 2017 uma demanda recorde 
de 86.299 novas matrículas, um 
acréscimo de 18,5% em relação 
ao ano passado, quando foram 
incorporados 72.820 novatos. Ao 
todo, em 2016, a rede atendeu 530 
mil alunos. Este ano, o número to-
tal só será conhecido no início do 
próximo mês, quando o processo 
de matrículas for finalizado.

O calendário letivo deste ano 
totaliza 202 dias letivos. As férias 
escolares estão programadas para 
o período de 3 de julho a 1º de 
agosto. O segundo semestre vai 
de 2 de agosto a 22 de dezembro. 
O primeiro semestre terá 107 dias 
letivos e o segundo, 95 (Informa-
ções: Comunicação Setorial da 
Seduce).

Patrulha Rural Georreferenciada, 
nova arma para segurança no campo

A Secretaria de Segurança 
Pública e Administração Peniten-
ciária (SSPAP), em conjunto com 
a Federação da Agricultura e Pe-
cuária de Goiás (Faeg) e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural 
em Goiás (Senar Goiás), além 
de Sindicatos Rurais, lançou em 
27 de janeiro, o novo modelo de 
Patrulha Rural Georreferenciada.

“O programa tem por objetivo 
estreitar o vínculo de confiança en-
tre os produtores rurais e a Polícia 
Militar, facilitando a localização 
das propriedades e maior seguran-
ça no atendimento às comunidades 

que vivem e trabalham no cam-
po”, resumiu o vice-governador 
goiano, José Eliton (PSDB), ao 
destacar a inovação do projeto.

Com o programa, a PM fará da 
tecnologia forte aliada no combate 
aos crimes praticados nas proprie-
dades rurais, a exemplo de furtos e 
roubos, conferindo mais agilidade 
nos atendimentos às ocorrências 
e intensificando a eficiência na 
segurança rural. “Num projeto pi-
loto, a Patrulha Georreferenciada 
foi implantada inicialmente em 
Catalão. Agora, o programa se es-
tenderá aos 60 maiores municípios 

do estado, levando mais segurança 
ao campo”, destaca José Eliton.

“A Patrulha Rural Georrefen-
ciada consiste em um conjunto 
de ações para mapear todas as 
propriedades rurais com objetivo 
de combater os crimes pratica-
dos naqueles locais”, analisa o 
presidente da Faeg, José Mário 
Schreiner. “Queremos que este 
programa possa se expandir por 
todo o estado, após o êxito obtido 
em Catalão”, pontua. Também 
foi assinada a proposta de criação 
da Delegacia de Crimes Rurais e 
de Divisas, a partir do Grupo de 

Repressão a Crimes Rurais e de 
Divisas, da Polícia Civil (PC).

Faeg: parceira
“Atuamos com muita firmeza 

para desbaratar quadrilhas que 
atuavam na região Sudoeste, 
principalmente em roubos a má-
quinas e defensivos agrícolas”, 
cita José Eliton. “Diminuímos 
significativamente o número de 
casos desta natureza em 2016”, 
celebra. “Na região Norte, tam-
bém prendemos uma associação 
criminosa especializada no roubo 
de gado”, aponta.

Além dos citados, o secretário 
interino da SSPAP, coronel Edson 
Costa, o comandante da PM, Co-
ronel Divino Alves, o delegado-
-geral da PC, Álvaro Cássio, o 
deputado federal Heuler Cruvinel 
(PSD), os deputados Helio de 
Sousa (PSDB) e Lissauer Vieira 
(PSB), além de autoridades esta-
duais, participaram da cerimônia.

“A Faeg tem sido sempre uma 
parceira na área de segurança 
pública na construção de políti-
cas públicas eficientes”, afirma. 
“Esta é uma demanda antiga que 
estamos atendendo”, expõe o vice, 
auxiliar do governador Marconi 
Perillo (PSDB). Além de mapear 
todas as propriedades e os acessos 
a cada uma, o uso de GPS pelas 
equipes de patrulhamento rural 
possibilitará um amplo inventário 
de todos os bens das propriedades, 
máquinas e outros veículos.

“Em caso de roubos em uma 
determinada propriedade, por 
exemplo, os policiais já saberão 
as características dos bens sub-
traídos, o que facilitará a recu-
peração”, resume Coronel Edson 
Costa. O novo modelo de patrulha-
mento visa, principalmente, redu-
zir os indicadores de criminalidade 
nas áreas rurais (Informações, 
sob adaptações: Comunicação 
Setorial da SSPAP).

P
or

ta
l C

at
al

ão
/D

iv
ul

ga
çã

o

Projeto piloto 
da Patrulha 
ocorreu em 

Catalão, 
Trindade e 
Inhumas e 

busca 
expandir para 

outras regiões

Prefeitura 
de Anápolis 
convoca 119 
aprovados
A Prefeitura de Anápolis está 
convocando os aprovados em 
concurso público regidos pelos 
editais 001/2017, 002/2017 e 
003/2017. Os candidatos aprova-
dos devem comparecer à sede da 
Secretaria Municipal de Gestão e 
Recursos Humanos para as pro-
vidências seguintes do processo.
Os candidatos aprovados no con-
curso público são para os cargos 
de Professor PIII – pedagogo 
(48) e (um) deficiente físico; en-
sino médio – auxiliar de educa-
ção (30) e (um) deficiente físico; 
ensino fundamental - Auxiliar de 
Serviços de Higiene e Alimenta-
ção (20); e, ensino médio – Cui-
dador (19) e (um) deficiente físi-
co.
Os convocados têm prazo de 30 
dias para se apresentarem, com 
toda a documentação solicitada, 
especificada no edital e assinar o 
termo de posse. A Secretaria fica 
no Centro Administrativo, locali-
zado na avenida Brasil, 200, Cen-
tro, que funciona no período das 
8h às 12h e das 14h às 17h30.
A convocação é para atender a 
necessidade imediata. Mais in-
formações podem ser obtidas 
pelos telefones (62) 3902-1283 
ou 3902-1228 (Informações, sob 
adpatações: SECOM/Prefeitura 
de Anápolis).
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Márcia Cristina

CONTATOS: (62) 3357-4158, 98500-1331 (WhatsApp), 
99657-1441, jotacidade@gmail.com. SITE: www.jotacidade.

com, a sua página eletrônica do JORNAL CIDADE, 
onde brindamos o internauta com outra coluna, 

no link SOCIAL. 
Acesse também e indique ao mundo: 

blogdojornalcidade.blogspot.com, @jornalcidadeuruacu, 
www.facebook.com/jornalcidadeuruacu e @jornalcidade

Aniversariante de 31 de 
dezembro, MÁRIO RIBEIRO 

DE FREITAS (Seu Mário) chega 
aos 98 anos e é exemplo digno 

em toda a história de Uruaçu. 
O carinho espontâneo que 

recebe é enorme e uma vez 
mais na última data do ano a 

família se reuniu para 
parabenizá-lo, com presença 
igual de amigos de distintas 

gerações. É filho de Aristides 
Ribeiro de Freitas e Izabel 

Fernandes de Carvalho e da 
mesma forma que os pais (in 

memoriam), esse honrado 
homem ajudou e ajuda 

desenvolver o município sem 
cessar, atuando nas zonas 

urbana e rural

s 1
CIMÃO: site

Fotos: Márcia Cristina e Jota Marcelo

Mário Ribeiro de Freitas e seus 98 anos

SEU MÁRIO casou com a prima AGRIPINA FERNANDES 
DE CARVALHO (DONA AGRIPINA), com quem teve 
11 filhos repletos de saúde. Era agosto de 2004, 
quando ela (filha de Arthur Fernandes de Carvalho e 
Lucília Fernandes de Carvalho) foi chamada por Deus

DIANAIR RIBEIRO DE FREITAS [2º - esq./frente] – Do 
total de 11, é o filho mais velho (nasceu em 16 de maio de 
1937) e mora em Abadiânia-GO. Casado com Raimunda 
Rodrigues Freitas, é pai de três filhos (dois homens, 
uma mulher) [ambos na foto] e avô de uma neta [dados 
sobre bisnetos estão atualizados. Desde 31/12/2015, 
Seu Mário ganhou um: Benício {neto do filho caçula 
Marinho}]. Ele disse se sentir “muito orgulhoso” em ser 
filho de Seu Mário. “É um pai bom pra mim! É um homem 
sem defeito”. Esta e outras declarações foram colhidas 
pelo periódico na comemoração do aniversário de 2015

Wesley Ribeiro de Freitas e Adriane Ribeiro de Freitas 
Andrade – São netos paternos do Seu Mário e filhos de 
Marlene Monteiro de Freitas, viúva de DORIVAL RIBEIRO 
DE FREITAS, segundo filho mais idoso do aniversariante 
e falecido em 6 de janeiro de 1999. O casal teve outros 
dois filhos (um homem, uma mulher). Ao todo são três 
netos e uma neta. Dizendo ter “orgulho grande por fazer 
parte da família”, Wesley comentou também se sentir 
“honradíssimo”

DELCIDES RIBEIRO DE FREITAS – Terceiro filho de Seu 
Mário, é engenheiro civil aposentado pela Saneamento 
de Goiás S/A (Saneago), onde iniciou trabalhando como 
estagiário. É casado com a farmacêutica Maria das 
Graças Cantuária de Freitas, residem em Uruaçu e têm 
três filhos (um homem, duas mulheres) e, um casal de 
netos. Denominando o pai como guerreiro, baluarte e 
que sempre soube repassar valores morais, destaca: 
“É uma pessoa honesta, sempre gostou de trabalhar. É 
um presente de Deus para nós, que sabemos disso!”

Adão Santana Freitas – Descendente de IZABEL 
RIBEIRO DE FREITAS (filha de Seu Mário falecida em 
9 de setembro de 2014), o mesmo possui quatro irmãs. 
Nesse núcleo familiar são quatro os bisnetos do 
aniversariante (um homem e três mulheres). Adão diz que 
dentro de Uruaçu o avô materno é um dos bons valores. 
“Considero ótimo ser neto dele, é uma honra muito 
grande”, comenta, sem esquecer de elogiar também os 
pais dele. “Tenho também orgulho dos meus pais”

IZANITA RIBEIRO JABER – Filha de Seu Mário, mora em 
Porangatu-GO, é mãe de cinco filhos (dois homens e três 
mulheres; um deles falecido) e possui nove netos (seis 
homens e três mulheres). Avaliando o pai como “um he-
rói e bom”, lembrou da mãe: “Ela foi muito boa também. 
Criar 11 filhos não é fácil e eles conseguiram”. “O meu 
pai não precisa de mais nada”, categoriza

DEMIVAL RIBEIRO DE FREITAS (que dia 30 de dezembro 
visitou o pai; ele está nesta foto [à frente], quando do 
aniversário de 2015) – Filho número seis de Seu Mário, 
residente em Anápolis-GO, é casado com Aparecida 
Pereira de Freitas. Deram ao aniversariante dois netos 
(um homem, uma mulher) e quatro bisnetos (três homens 
e uma mulher). Expressando que para ele, o pai “é a 
melhor coisa do mundo”, Demival evidencia no pai o 
companheirismo, a honestidade, a alegria, a 
simplicidade, o exemplo “em tudo”. “Até para votar 
[em eleições políticas] seguimos ele”, narra, informando 
que o aniversário de Seu Mário “é comemorado há mais 
de 85 anos. Antes, vinham mais parentes, e, com tempo, 
participam os mais próximos”

Marinho

SEBASTIÃO RIBEIRO DE FREITAS – Sétimo dos filhos 
de Seu Mário, ele também se fez presente e parabenizou 
o pai dia 31 de dezembro. Habitante uruaçuense, 
apelidado de Tiãozinho da Saneago, é pai de seis 
filhos, informou (em 2015) uma das irmãs

IVANILDE RIBEIRO CARVALHO – Filha de Seu Mário, 
mora em Uruaçu, é casada com Benedito Martins 
Carvalho (Dito). Têm quatro filhos (um homem e três 
mulheres), somando seis netos (quatro homens e 
duas mulheres). “Um pai presente, bondoso, 
maravilhoso. Dá assistência a todos os filhos. 
Um grande pai de 11 filhos”, narra

IRENILDE RIBEIRO DE FREITAS – Mora junto com o pai. 
É mãe de Daihana Freitas, que tem uma filha. “Meu pai é 
tudo na vida. Ele é um guerreiro e herói. Há anos ajudo 
cuidar dele, da mesma forma que cuidava da minha mãe. 
Um grande patriarca da família”, diz

Facebook/Sebastião

IDENILDE RIBEIRO 
DE FREITAS 
MARTINS – Filha 
mais nova de Seu 
Mário, reside em 
Uruaçu, é casada, 
mãe de duas filhas 
e tem dois netos 
(um homem, uma 
mulher). Para ela, o 
pai significa “tudo: 
amor, carinho... Sou 
alegre por 
tê-lo como pai e por 
pertencer a família 
dele”, comemora. 
“Somos 
privilegiados 
e todos se 
respeitam”, ressalta

MÁRIO RIBEIRO FILHO – Caçula geral de Seu Mário. 
Casado com Heliane Felix, mais conhecido como 
Marinho, tem um casal de filhos e um neto. Feirante; 
servidor da Prefeitura local, é presidente do 
SINDIURUAÇU E REGIÃO. Sem nunca esquecer do pai, 
sempre o visita e salienta que o chefe de família é um 

homem exemplar, que vive dentro do trabalho, da 
honestidade, simplicidade, compartilhando com 
o próximo, e, da legalidade, sem preocupação 
com o ‘glamour’”. Gerações: Seu Mário, que é pai 
de Marinho. Que é pai de Bruno. Que é pai de Benício


